
ΣΥΜΒΑΣΗ 

 (ΑΡ.∆ΙΑΚ. 15/2015) 

 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΜΠΛΟΚ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ 

ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ  ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ 

       

Στην Αθήνα σήµερα  17.12. 2015, ηµέρα Πέµπτη µεταξύ: 

1. Aφενός του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ» µε διακριτικό τίτλο «Ε.Τ.Α.Α.» που 

εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μάρνη αρ. 22-104 33, µε Α.Φ.Μ. 998146384, αρµόδια ∆.Ο.Υ. ∆΄ Αθηνών και 

εκπροσωπείται νόµιµα από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. κ. Πλιάκη Στυλιανό, (στο εξής θα αποκαλείται «Εργοδότης»), 

και  

2. Αφετέρου της επιχείρησης «Σ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ – ∆. ΖΑΡΠΑΛΑ Ο.Ε µε δ.τ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ - 

ΖΑΡΠΑΛΑΣ» που εδρεύει στην ΑΘΗΝΑ, Σαρρή 14, Τ.Κ. 10553, µε Α.Φ.Μ. 092776654, αρµόδια ∆.Ο.Υ: ΣΤ 

ΑΘΗΝΩΝ και εκπροσωπείται νόµιµα, βάσει του υπ’αριθµ.5.305/06-04-2011 πληρεξουσίου της συµβολαιογράφου 

Αθηνών κας Ελένης θυγ. Βασιλείου ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΥ, από τον κο ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ του Χρήστου µε 

Α.∆.Τ. ** ****** που εκδόθηκε από το *.*. ******** (στο εξής θα αποκαλείται «Ανάδοχος»), 

 

συµφωνήθηκαν, συνοµολογήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

      O Εργοδότης αναθέτει µε την παρούσα σύµβαση, βάσει: 

 

 

1. Των πρωτογενών αιτηµάτων: 

� Του υπ’ αριθµ. πρωτ. 318874/16.09.2015 εγγράφου της ∆/νσης Εγγυοδοσίας & Πιστοδοσίας των Τοµέων 

Μηχανικών και Ε.∆.Ε., όπου αιτείται την εκτύπωση εντύπων (Α∆ΑΜ Πρωτογενούς Αιτήµατος: 

15REQ003073253). 

� Του υπ’ αριθµ. 150526/07.05.2015 εγγράφου της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών των Τοµέων Υγειονοµικών, 

όπου διαβίβασαν την απόφαση επί του 19ου θέµατος της υπ’ αριθµ. 343/23-04-2015 συνεδρίασης  του ∆.Σ. του 

Ε.Τ.Α.Α. που αφορά στην προµήθεια εντύπων (Α∆ΑΜ Πρωτογενούς Αιτήµατος: 15REQ003075132). 

� Του υπ’ αριθµ. 198124/08.06.2015 εγγράφου της ∆/νσης Ασφάλισης του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών, όπου 

διαβίβασαν την απόφαση επί του 8ου θέµατος της υπ’ αριθµ. 348ης/21-05-2015 συνεδρίασης του ∆.Σ. του 

Ε.Τ.Α.Α. µε την οποία εγκρίθηκε η σκοπιµότητα της δαπάνης  για την επιλογή Αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει το 

έργο της εκτύπωσης των ασφαλιστικών βιβλιαρίων έτους 2016 του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών-ΤΕΑ∆ του 

Ε.Τ.Α.Α. (Α∆ΑΜ Πρωτογενούς Αιτήµατος: 15REQ003073647). 

� Του υπ’ αριθµ. 292755/26-08-2015 εγγράφου του Tοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Πειραιά, όπου αιτείται η προµήθεια 

ασφαλιστικών βιβλιαρίων (ενσήµων) έτους 2016 και την µε αρ.πρωτ.39953/28-07-2015 απόφαση προέγκρισης 

σκοπιµότητας προµήθειας του Προέδρου της ∆ιοικούσας Επιτροπής (Α∆ΑΜ Πρωτογενούς Αιτήµατος: 

15REQ003074587). 

� Του υπ’ αριθµ. πρωτ. ΕΤΑΑ 262414/27-07-2015 εγγράφου του Τοµέα Πρόνοιας ∆ικαστικών Επιµελητών, όπου 

γνωστοποιείται η ανάγκη για την εκτύπωση ασφαλιστικών βιβλιαρίων επικόλλησης ενσήµων έτους 2016 (Α∆ΑΜ 

Πρωτογενούς Αιτήµατος: 15REQ003073831). 

� Του υπ’ αριθµ. πρωτ. Ε.Τ.Α.Α. 262470/27-07-2015 εγγράφου του Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Επαρχιών, όπου 

αιτείται η εκτύπωση βιβλιαρίων επικόλλησης ενσήµων ασφαλισµένων Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Υ.∆.Ε. έτους 2016 (Α∆ΑΜ 

Πρωτογενούς Αιτήµατος: 15REQ003074282). 

� Του υπ’ αριθµ. πρωτ. Ε.Τ.Α.Α. 310419/09-09-2015 εγγράφου του Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Θεσσαλονίκης, όπου 

αιτείται η προµήθεια 7.000 ασφαλιστικών βιβλιαρίων επικόλλησης ενσήµων έτους 2016 και την µε 

αρ.πρωτ.45425/07-09-2015 απόφαση έγκρισης σκοπιµότητας του Προέδρου της ∆ιοικούσας Επιτροπής (Α∆ΑΜ 

Πρωτογενούς Αιτήµατος: 15REQ003074090). 

 

2. Των αποφάσεων: 

� Της απόφασης επί του 11ου θέµατος της 358ης/16.07.2015 συνεδρίασης του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. σχετικά µε τη 

συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις προµήθειες του 

Ε.Τ.Α.Α. (Α∆Α: 6Μ3ΝΟΡΕ1-ΠΓΨ) 

�   Της υπ’ αρ. 476 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης µε αρ. πρωτ. 62425/16.09.2015 και Α∆Α:Ψ4Χ5ΟΡΕ1-ΣΥΟ, 

ποσού 6.150,00 € για την πληρωµή της ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων 

του κλάδου ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.∆.Ε. οικ. έτους 2015, στον ΚΑΕ:0891.00 για την προµήθεια 

εγγυητικών επιστολών (Α∆ΑΜ Έγκρισης Πρωτογενούς Αιτήµατος: 15REQ003073468). 
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� Της υπ’ αρ. 195 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης µε αρ. πρωτ. 106002/11-09-2015 και Α∆Α:76Σ7ΟΡΕ1-ΨΨ4, 

ποσού  34.440,00 € για την πληρωµή της ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων 

του ΕΤΑΑ/Τοµέας Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονοµικών οικ. έτους 2015, στον ΚΑΕ:1293 για την προµήθεια 

Εντύπων και Mπλοκ (Α∆ΑΜ Έγκρισης Πρωτογενούς Αιτήµατος: 15REQ003075231). 

� Της υπ’ αρ. 174 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης  µε  αρ. πρωτ. 174/22-06-2015 και Α∆Α: ΩΧΣ6ΟΡΕ1-Ξ4Φ, 

ποσού 19.680,00 € για την πληρωµή της ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων 

του Ε.Τ.Α.Α./ΤΑ.Ν. οικ. έτους 2015, στον ΚΑΕ:0891 για τη διενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για 

την εκτύπωση και προµήθεια ασφαλιστικών βιβλιαρίων έτους 2016 για τους δικηγόρους Αθηνών & Επαρχίας, τους 

Υποθηκοφύλακες & τους ∆ικαστικούς Επιµελητές (Α∆ΑΜ Έγκρισης Πρωτογενούς Αιτήµατος: 

15REQ003073710). 

� Της υπ’ αρ. 83 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης µε αρ. πρωτ. 272576/31-07-2015 και Α∆Α:72ΥΣΟΡΕ1-02Λ, 

ποσού 600,00 € για την πληρωµή της ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων 

Λογ/σµού Παροχών σε Χρήµα οικ. έτους 2015, στον ΚΑΕ 0891 για την ανάγκη για πληρωµή δαπάνης προµήθειας 

δύο χιλιάδων ασφαλιστικών βιβλιαρίων επικόλλησης ενσήµων, έτους 2016 του Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Πειραιά 

(Α∆ΑΜ Έγκρισης Πρωτογενούς Αιτήµατος: 15REQ003074646).  

� Της υπ’ αρ. 94 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης µε αρ. πρωτ. 299789/6056/01-09-2015 και Α∆Α: 7Κ∆7ΟΡΕ1-

ΚΞΤ ποσού  1.845,00 € για την πληρωµή της ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού 

εξόδων του Ε.Τ.Α.Α/ΤΠ∆Ε οικ. έτους 2015, στον ΚΑΕ 0891(Α∆ΑΜ Έγκρισης Πρωτογενούς Αιτήµατος: 

15REQ003073908).  

� Της υπ’ αρ. 87 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης µε αρ. πρωτ. 305048/7-09-2015 και Α∆Α: ΩΩ83ΟΡΕ1-ΜΩ6, 

ποσού  5.000,00 € για την πληρωµή της ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων 

Λογ/σµού Παροχών σε Χρήµα οικ. έτους 2015, στον ΚΑΕ 0891 για την ανάγκη για πληρωµή δαπάνης προµήθειας 

δύο χιλιάδων ασφαλιστικών βιβλιαρίων επικόλλησης ενσήµων, έτους 2016 του Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων 

Επαρχιών (Α∆ΑΜ Έγκρισης Πρωτογενούς Αιτήµατος: 15REQ003074328).  

� Της υπ’ αρ. 88 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης µε αρ. πρωτ. 307870/08.09.2015 και Α∆Α: 7Γ7ΘΟΡΕ1-ΙΞΜ 

ποσού  2.000,00 € για την πληρωµή της ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων 

Λογ/σµού Παροχών σε Χρήµα οικ. έτους 2015, στον ΚΑΕ 0891 για την ανάγκη για πληρωµή δαπάνης προµήθειας 

δύο χιλιάδων ασφαλιστικών βιβλιαρίων επικόλλησης ενσήµων, έτους 2016 του Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων  

Θεσσαλονίκης (Α∆ΑΜ Έγκρισης Πρωτογενούς Αιτήµατος: 15REQ003074169).  

� Της απόφασης επί του 9ου θέµατος της 365ης/16.09.2015 συνεδρίασης του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. σχετικά µε 

την έγκριση όρων του σχεδίου διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη 

τιµή σε ευρώ, για την ανάδειξη αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την εκτύπωση εντύπων, (όπως ασφαλιστικών 

βιβλιαρίων επικόλλησης ενσήµων, ασφαλιστικά βιβλιάρια κλάδων Σύνταξης& Πρόνοιας, Μπλοκ, Καρτελών, 

κ.λ.π.) των Τοµέων του Ε.Τ.Α.Α.  

� Της απόφασης επί του  20
ου

 θέµατος της 377
ης

 /09-12-2015 συνεδρίασης του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. που αφορά στην 

έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχων 

που θα αναλάβουν  την προµήθεια & εκτύπωση εντύπων, µπλοκ, ασφαλιστικών βιβλιαρίων επικόλλησης ενσήµων, 

κ.λ.π. για τις ανάγκες των Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε., Τοµέων Υγειονοµικών, Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων 

Θεσσαλονίκης, Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Πειραιά, Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Επαρχιών, Τοµέα Πρόνοιας 

∆ικαστικών Επιµελητών και Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 69.715,00€ 

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. - Κατακύρωση αποτελέσµατος διαγωνισµού (Α∆Α ΨΣΨΡΟΡΕ1-ΙΦΝ) 

3.  Της διακήρυξης αρ.15/2015 - Αρ. Πρωτ: 373749/27-10-2015  - Α∆Α: 6ΒΜ5ΟΡΕ1-ΓΨΜ  & Α∆ΑΜ: 

15PROC003225648, 

στη συµβαλλόµενη επιχείρηση µε την επωνυµία «Σ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ – ∆. ΖΑΡΠΑΛΑ Ο.Ε µε δ.τ. 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ - ΖΑΡΠΑΛΑΣ», η οποία αναλαµβάνει την προµήθεια - εκτύπωση των εντύπων, µπλοκ, 

ασφαλιστικών βιβλιαρίων των Τοµέων Υγειονοµικών και του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών. 

Τα προς εκτύπωση και προµήθεια  είδη αναλυτικά έχουν ως εξής: 

 

� TOΜΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 

 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ- ΜΠΛΟΚ  ΕΤΑΑ- ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ    

 

Τεµάχια 

1. ΜΠΛΟΚ (11 Χ 17 cm) (2φ Χ 50)  Καρφωτά Αυτογρ/κά Απόδειξη Παραλαβής  40 

2. Φάκελοι Λευκοί Αυτ/τοι Ασφαλείας µε παράθυρο (11,4 Χ 23 cm)  30.000 

3. Φάκελοι-Σακούλες Λευκές Αυτ/τες (11,4 Χ 23, 50 cm) 15.000 
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4. Φάκελοι- Σακούλες Μπεζ Αυτ/τες (18,7 Χ 26 cm)  20.000 

5. Φάκελοι-Σακούλες Μπεζ Αυτ/τες (26 Χ 35,50 cm)  10.000 

6. Καρτέλες Γήρατος (22 Χ 26) ΜΑΝΙΛΑ 280 gr. 2.000 

7. Καρτέλες Θανάτου (22 χ 26) ΜΑΝΙΛΑ 280 gr. 1.500 

8. Καρτέλες Ανικανότητας (22 Χ 26) ΜΑΝΙΛΑ  500 

9. Καρτέλες Βοηθήµατος (22 Χ 26) ΜΑΝΙΛΑ  500 

10. Μπλοκ Α4 (1φ Χ 50) Ψαρ/τα Γραφής  10 

11. Μπλοκ Α4 (1φ Χ 50) Ψαρ/τα Γραφής  10 

12. Ασφαλιστικά Βιβλιάρια Σύνταξης & Πρόνοιας  3.000 

13. Απογραφικό ∆ελτίο Ασφαλισµένου (25 Χ 35 cm)  5.000 

14. Φάκελοι Αρχείου Ασφαλισµένων (28 Χ 36 cm)  20.000 

15. Μπλοκ Ασφαλιστικής Ενηµερότητας (27,50 Χ 19,50 των 3 φΧ50 ) αυτογρ/κα  από  

Ν.145001 έως 170.000  

500 

16. Φάκελοι Συνταξιοδοτικοί ΓΗΡΑΤΟΣ (26 Χ 36,5 cm) ΜΑΝΙΛΑ 280 gr. ΜΠΛΕ  6.000 

17. Φάκελοι Συνταξιοδοτικοί ΘΑΝΑΤΟΥ (26 Χ 36,5 cm) ΜΑΝΙΛΑ 280 gr. ΠΡΑΣΙΝΟΙ  4.000 

18. Φάκελοι Συνταξιοδοτικοί ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (26 Χ 36,5 cm) ΜΑΝΙΛΑ 280 gr. ΡΟΖ  1.000 

19. ΜΠΛΟΚ Α4 (1φΧ50) ΨΑΡ/ΤΑ ΓΡΑΦΗΣ         ΥΠ.1  70 

20. ΜΠΛΟΚ Α4 (1φ Χ50) ΨΑΡ/ΤΑ ΓΡΑΦΗΣ         ΥΠ.2  30 

21. ΜΠΛΟΚ Α4  (1φΧ 50) ΨΑΡ/ΤΑ ΓΡΑΦΗΣ        ΥΠ.3  50 

22. ΜΠΛΟΚ Α4  (1φ Χ50) ΨΑΡ/ΤΑ ΓΡΑΦΗΣ        ΥΠ.4  30 

23. ΜΠΛΟΚ Α4  (3φ Χ 50) ΨΑΡ/ΤΑ ΑΥΤΟΓΡ/ΚΑ  ΥΠ.5  80 

24. ΜΠΛΟΚ Α4 (3φ Χ50 ) ΨΑΡ/ΤΑ  ΑΥΤΟΓΡ/ΚΑ  ΥΠ.6 80 

25. ΜΠΛΟΚ Α4 (3φ Χ 50)  ΨΑΡ/ΤΑ ΑΥΤΟΓΡ/ΚΑ   ΥΠ.7 60 

26. ΜΠΛΟΚ Α4 (3φ Χ 50) ΨΑΡ/ΤΑ  ΑΥΤΟΓΡ/ΚΑ   ΥΠ.8 80 

27. ΜΠΛΟΚ Α4 (3φ Χ 50) ΨΑΡ/ΤΑ ΑΥΤΟΓΡ/ΚΑ    ΥΠ.9 50 

28. ΜΠΛΟΚ Α4 (3φ Χ 50) ΨΑΡ/ΤΑ ΑΥΤΟΓΡ/ΚΑ    ΥΠ. 10            60 

29. ΜΠΛΟΚ Α4 (3φ Χ 50) ΨΑΡ/ΤΑ ΑΥΤΟΓΡ/ΚΑ    ΥΠ. 11 30 

30. ΜΠΛΟΚ Α4 (3φ Χ 50) ΨΑΡ/ΤΑ ΑΥΤΟΓΡ/ΚΑ    ΥΠ. 12 30 

31. ΜΠΛΟΚ Α4 (3φ Χ 50) ΨΑΡ/ΤΑ ΑΥΤΟΓΡ/ΚΑ    ΥΠ.13 15 

32. ΜΠΛΟΚ Α4 (1φ Χ 50) ΨΑΡ/ΤΑ ΓΡΑΦΗΣ          ΥΠ.14 10 

33. ΜΠΛΟΚΑΚΙΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (6 Χ15) ΜΟΝΑ ΤΩΝ  

200 Χ 2 φύλλων  

250 

 

Οι προδιαγραφές των ασφαλιστικών βιβλιαρίων Σύνταξης & Πρόνοιας (αριθµ. 12 στον πίνακα)  έχουν ως κατωτέρω: 

∆ιαστάσεις : ύψος 14 cm και πλάτος 11 cm. 

Εξώφυλλο : χρώµα ροζ από ποιότητα χαρτί ΜΑΝΙΛΑ ποιότητα 300gr το τετραγωνικό και εσωτερικά 25 σελίδες 

από χαρτί γραφής 60gr το τετραγωνικό 

Βιβλιοδεσία : ΚΑΡΦΙΤΣΑ 

 

Όλα  τα ανωτέρω έντυπα των Τοµέων Υγειονοµικών θα παραδοθούν ΕΦΑΠΑΞ. Τα υποδείγµατα θα ελεγχθούν από 

αρµόδιο υπάλληλο του Τµήµατος ∆ιοικητικού. 

 

� ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ 

 

1.  Ασφαλιστικά Βιβλιάρια ∆ικηγόρων Αθηνών (µε συνηµµένες αποδείξεις για την εφορία): 

- Εκτύπωση και βιβλιοδέτηση είκοσι χιλιάδων (20.000) ασφαλιστικών βιβλιαρίων διαστάσεων 20 x 11 εκατοστών 

από 42 σελίδες έκαστο, επί χάρτου των 100 γραµµαρίων τα οποία να φέρουν στο τέλος τριπλότυπη απόδειξη µε 

καρµπόν ΝΟΡ. 

2. Ασφαλιστικά βιβλιάρια ∆ικηγόρων των ∆ικηγορικών Συλλόγων Επαρχίας έτους 2016: 

 -  Εκτύπωση και βιβλιοδέτηση είκοσι έξι χιλιάδων (26.000) ασφαλιστικών βιβλιαρίων    

  διαστάσεων 20 x 11 εκατοστών από 36 σελίδες έκαστο, επί χάρτου των 100 γραµµαρίων.        

3  Ασφαλιστικά βιβλιάρια ∆ικαστικών Επιµελητών έτους 2016: 

 - Εκτύπωση και βιβλιοδέτηση τριών  χιλιάδων (3.000) ασφαλιστικών βιβλιαρίων διαστάσεων 20 x 11,  100  

σελίδων έκαστο, επί χάρτου των 100 γραµµαρίων. 

4.   Ασφαλιστικά βιβλιάρια Αµίσθων Υποθηκοφυλάκων έτους 2016: 

  -   Εκτύπωση και βιβλιοδέτηση τριακοσίων (300) ασφαλιστικών βιβλιαρίων διαστάσεων 22 x 13,   100  σελίδων 

έκαστο, επί χάρτου των 100 γραµµαρίων, τα οποία να φέρουν στο τέλος  τριπλότυπη απόδειξη µε καρµπόν ΝΟΡ. 
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Επίσης, για τον Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών οι «Οδηγίες τήρησης ασφαλιστικού βιβλιαρίου για την απόδοση εισφοράς 

έτους 2016» και για τους 4 τύπους βιβλιαρίου, θα δοθούν στον προµηθευτή µε cd (αντιγραφικός δίσκος ηλεκτρονικού 

υπολογιστή) ή άλλο ηλεκτρονικό µέσο  και θα τυπωθούν ως έχουν, ώστε να µη χρειάζονται επανέλεγχο του περιεχοµένου 

τους από το Ε.Τ.Α.Α. – Τοµέας Ασφάλισης Νοµικών. Για το λόγο αυτό, ο προµηθευτής, πριν προχωρήσει στην 

οποιαδήποτε εκτύπωση, πρέπει υποχρεωτικά να προσκοµίσει τις µακέτες για έγκριση από την αρµόδια υπηρεσία του 

Ε.Τ.Α.Α. – Τοµέας Ασφάλισης Νοµικών. Ο χρόνος ελέγχου των µακετών θα είναι ελάχιστος και δεν θα υπολογίζεται ως 

καθυστέρηση, για επιµήκυνση του χρόνου παράδοσης των βιβλιαρίων. Η διαδικασία αυτή έχει σκοπό την ελαχιστοποίηση 

των πιθανοτήτων να προκύψουν προβλήµατα καταλληλότητας των εντύπων. 

Τα δε λοιπά µέρη των βιβλιαρίων θα αντιγραφούν από τα δείγµατα που θα παραδοθούν στον προµηθευτή κατά την 

υπογραφή της σύµβασης. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των συµβατικών ειδών θα βεβαιωθεί από το τµήµα 

Εισφορών Αµίσθων του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών σε ένα οριστικό και τελικό έλεγχο εντός της οριζόµενης συµβατικής 

προθεσµίας.  

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΟΠΩΝ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. 

Α/Α ΤΟΜΕΑΣ ∆ιεύθυνση Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΧ 

1 
ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΝΟΜΙΚΩΝ 
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53 - ΑΘΗΝΑ 104 31 210 5296 133 210 5296 129 

2 
ΤΟΜΕΙΣ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΑΧΑΡΝΩΝ 27-29 –ΑΘΗΝΑ 104 39 210 8820439 210 8217395 

 

 

Β. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ- ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Για τα έντυπα των Τοµέων ο  συµβατικός χρόνος παράδοσης ορίζεται σε 30 ηµερολογιακές ηµέρες από την 

υπογραφή της σύµβασης. Στον ανωτέρω χρόνο συµπεριλαµβάνεται και ο χρόνος υποβολής & έγκρισης των δοκιµίων & 

υποδειγµάτων. 

 

Σε περίπτωση εκπρόθεσµης παράδοσης θα ισχύσουν τα οριζόµενα του άρθρου 32 του Π.∆.118/07. 

 

 Επιπλέον, για κάθε παράλειψη ή πληµµελή εκτέλεση  στις ανατιθέµενες δια της παρούσας υποχρεώσεις του, θα 

επιβάλλεται στον Ανάδοχο ποινική ρήτρα, που ορίζεται σε 100,00 € για κάθε παράβαση ή πληµµελή εκτέλεση 

καθηκόντων και θα παρακρατείται από τη πληρωµή του. Εάν δε, η παράβαση αφορά το σύνολο των καθηκόντων, τότε η 

ρήτρα θα ανέρχεται στα 1.000 €, ενώ στη συνέχεια ο Εργοδότης θα µπορεί να καταγγείλει µονοµερώς τη  σύµβαση, οπότε 

αυτή θα λύεται αυτοδικαίως και θα αναθέτει τις εργασίες σε άλλον Ανάδοχο.   

 

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

Ως τίµηµα ορίζεται η από τον Ανάδοχο  προσφερθείσα  τιµή βάσει της υπ’ αριθµ. 379910/4-11-2015 προσφοράς του, η 

οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. 377/09-12-2015 θ.20
ο
 απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., δηλαδή, συνολική καθαρή 

αξία:  22.450,00 € πλέον Φ.Π.Α. 23% ,ήτοι συνολική αξία µε τον Φ.Π.Α. 27.613,50 €. 

 

Αναλυτικώς η προσφερθείσα τιµή ανά Τοµέα έχει ως εξής: 

 

 
ΠΟΣΟ ΠΛΕΟΝ 

ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 

ΦΠΑ 

ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ  9.500,00 € 11.685,00 € 

ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 12.950,00 € 15.928,50 € 

 

Το ανωτέρω ποσό θα καταβληθεί στον Ανάδοχο από τους αρµόδιους Τοµείς του Ε.Τ.Α.Α., µετά τη θεώρηση των 

σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής από τον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και αφού θα έχουν 

αφαιρεθεί όλες οι νόµιµες κρατήσεις.  Η πληρωµή των υπηρεσιών θα γίνει µετά την ολοκλήρωση τους. Για την καλή 

εκτέλεση των υπηρεσιών θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό (ή πρωτόκολλο) από τα αρµόδια όργανα (επιτροπή/ές 

παραλαβής) του Εργοδότη. 
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•••• Τα τιµολόγια θα εκδοθούν στα εξής στοιχεία: 

 

1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α. – ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ 

 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.∆.∆. 

 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53 - 104 31 ΑΘΗΝΑ 

 Α.Φ.Μ. 998146384   

 ∆.Ο.Υ. : ∆΄ ΑΘΗΝΩΝ 

 

2. ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α. – ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.∆.∆. 

 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΧΑΡΝΩΝ 27-29 – 104 39 ΑΘΗΝΑ 

 Α.Φ.Μ. 998146384   

 ∆.Ο.Υ. : ∆΄ ΑΘΗΝΩΝ 

 

1. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι πιο κάτω κρατήσεις: 

 

• Κράτηση 0,10 %  υπέρ της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.(Ν. 4013/2011)  επί της καθαρής συµβατικής αξίας 

• τέλος χαρτοσήµου 3% (πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ), ήτοι 3,6% επί του ποσού της κράτησης 0,10% υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

• Παρακράτηση φόρου 4% στην προµήθεια ειδών και 8% στην παροχή υπηρεσιών  στο προ Φ.Π.Α. ποσό του 

τιµολογίου, µετά την αφαίρεση των πιο πάνω κρατήσεων. 

 

Κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θεσµοθετηθεί κατά τη διάρκειας της υπογραφείσας σύµβασης µε τον ανάδοχο. 

 

Όλες ανεξαιρέτως οι παραπάνω κρατήσεις (πλην του φόρου) περιλαµβάνονται στη συνολική καθαρή αξία των 22.450,00 

€,  όπως αυτή επιµερίζεται ανωτέρω ανά Τοµέα   και βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Εργοδότη  (Ταµείο). 

 

2. Κατά τη διαδικασία πληρωµής, ο Ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει σε κάθε Τοµέα, τα εξής: 

Α)  Θεωρηµένο φορολογικό παραστατικό (π.χ. Τιµολόγιο Παροχής Υπηρεσιών). 

Β)  Αποδεικτικό Ασφαλιστικής και Φορολογικής Ενηµερότητας. 

∆)  Αριθµό Λογαριασµού Τραπέζης (IBAN). 

Ε)  Κάθε άλλο παραστατικό που τυχόν ζητηθεί από την Υπηρεσία που διενεργεί τον έλεγχο. 

 

∆.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  

Το όλο έργο θα εκτελεστεί από τον Ανάδοχο µε επιµέλεια, σύµφωνα µε τους όρους και τους κανόνες της τέχνης και της 

επιστήµης αλλά και  σύµφωνα µε τις ισχύουσες Προδιαγραφές και σχετική  Νοµοθεσία  για  αντίστοιχο έργο.  

 

E. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αριθµ. 103/7028172/11-12-2015 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της 

σύµβασης, ποσού 1.122,50 ευρώ, εκδοθείσα από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της 

συνολικής συµβατικής αξίας, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί στον 

Ανάδοχο µετά την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων των Τοµέων του Ε.Τ.Α.Α. 

ΣΤ. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το  Ε.Τ.Α.Α. δικαιούται να καταγγείλει άµεσα την παρούσα σύµβαση στην περίπτωση παραβίασης των συµβατικών 

υποχρεώσεων από τον Ανάδοχο, αλλά και να αξιώσει από αυτόν την καταβολή αποζηµίωσης για κάθε περαιτέρω θετική ή 

αποθετική ζηµία που θα προκληθεί από την αθέτηση οποιουδήποτε όρου της σύµβασης. 

Ζ. ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Η παρούσα αποτελεί την πλήρη και οριστική συµφωνία µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών και υπερισχύει 

οποιασδήποτε άλλης προγενέστερης γραπτής ή προφορικής συµφωνίας. 

2. Ο Ανάδοχος δεν µπορεί να εκχωρήσει ή να µεταβιβάσει µε άλλο τρόπο τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που 

απορρέουν από την παρούσα, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του άλλου µέρους. 

3. Σε καµία περίπτωση, η παράλειψη ή η καθυστέρηση των συµβαλλοµένων µερών να ασκήσουν τα νόµιµα ή 

συµβατικά δικαιώµατά τους δεν µπορεί να ερµηνευθεί ως παραίτηση από τα δικαιώµατα αυτά. 
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4. Η µερική ή ολική ακυρότητα ενός ή περισσοτέρων όρων της παρούσας, οι οποίοι συµφωνούνται όλοι ως 

ουσιώδεις, δεν θίγει το κύρος των υπολοίπων όρων, καθώς και εν γένει της συµβατικής σχέσεως των συµβαλλοµένων 

µερών.  

5. Το  Ε.Τ.Α.Α. διατηρεί το δικαίωµα να λύει αζηµίως την παρούσα σύµβαση, µε έγγραφη προειδοποίηση του 

Αναδόχου προ δέκα (10) ηµερών, όταν αυτό επιβάλλεται για υπηρεσιακούς λόγους (π.χ. µετεγκατάσταση, κατάργηση 

υπηρεσιών κ.λ.π.) 

6. Η παρούσα σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο και αρµόδια δικαστήρια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών. 

Η σύµβαση αυτή συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε σε τέσσερα  (4) πρωτότυπα, από τα οποία έλαβαν ένα (1) ο 

Ανάδοχος και  τρία (3)  ο Εργοδότης εκ των οποίων ένα τηρείται στο αρχείο συµβάσεων του τµήµατος Προµηθειών του 

Ε.Τ.Α.Α. 

 

 

 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ του  ∆.Σ. Ε.Τ.Α.Α.  Ο  ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 

   

   

   

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΛΙΑΚΗΣ   

 

 

 

 


